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Thực hiện Công văn số 4310/BVHTTDL-TV, ngày 02/11/2022 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổng kết công tác thư viện năm 2022, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình 

nhiệm vụ năm 2023 của hệ thống Thư viện tỉnh như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Trong năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Thư viện Quốc gia Việt Nam, hoạt động Thư viện 

công cộng trong toàn tỉnh từng bước được cải tiến nâng cao chất lượng đáp ứng nhu 

cầu của độc giả. Sách, báo, tài liệu trong hệ thống thư viện công cộng đã phát huy 

tốt vai trò cung cấp thông tin trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao dân trí, xóa 

dần khoảng cách hưởng thụ văn hóa đọc giữa vùng sâu, vùng xa và thành thị. Tập 

thể cán bộ, viên chức trong hệ thống luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn để thực 

hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

 - Triển khai các giải pháp hữu ích có hiệu quả, tăng cường các hoạt động 

phục vụ ngoài thư viện, hoạt động chuyên môn nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện. 

- Tăng cường quảng bá, tuyên truyền giới thiệu sách trên các phương tiện 

thông tin đại chúng (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh), các trang mạng xã hội 

(Facebook, Zalo…) để thu hút độc giả tương tác và đến Thư viện tra cứu thông tin, 

làm thẻ bạn đọc và đọc sách tại Thư viện. 

 2. Khó khăn  

- Hiện nay với sự phát triển bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng 

và sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại như truyền thanh, truyền hình, Internet, Zalo, 

Facebook... đã ảnh hưởng đến nhu cầu đọc sách của độc giả tại thư viện. 

- Hiện tại Thư viện tỉnh chung trụ sở với Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch 

tỉnh, chưa có trụ sở riêng; Thư viện huyện Bảo Lâm được bố trí ở Kiot với diện tích 

30m2; Thư viện Thông Nông, huyện Hà Quảng (huyện Thông Nông cũ) hiện nay không 

hoạt động do sáp nhập huyện Thông Nông và Hà Quảng. 
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- Diện tích các phòng phục vụ độc giả chật hẹp, nóng nực về mùa hè, không 

đủ chỗ ngồi phục vụ độc giả đối với những ngày số lượng độc giả đông. 

- Kinh phí đầu tư cho công nghệ thông tin chưa được quan tâm đúng mức. 

- Nguồn kinh phí dành cho đầu tư mua sắm hàng năm còn hạn hẹp; kinh phí 

Chương trình mục tiêu quốc gia không ổn định ảnh hưởng tới việc bổ sung sách 

hàng năm bị hạn chế về thể loại và số lượng. 

- Hệ thống máy tính thuộc Phòng truy cập internet miễn phí do Dự án BMGF-

VN tài trợ đã hỏng hóc và xuống cấp chưa có kinh phí sửa chữa, ảnh hưởng đến 

việc triển khai các dịch vụ đổi mới thư viện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

     1. Công tác quản lý Nhà nước 

  a) Tình hình thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý và tổ chức hoạt 

động của hệ thống thư viện công cộng: Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản ban 

hành trong lĩnh vực thư viện tới toàn thể cán bộ, viên chức trong hệ thống thư Thư 

viện công cộng toàn tỉnh, như: 

 - Luật số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 của Quốc Hội ban hành Luật Thư 

viện. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Thủ tướng chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật thư viện. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ VHTTDL quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 

ngành thư viện. 

- Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 của Bộ VHTTDL 

hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin. 

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thư viện trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, trên các bảng tin, thư mục chuyên đề của Thư viện, các cuộc tuyên truyền, 

giới thiệu sách; tuyên truyền cho học sinh, sinh viên tại các trường học trong tỉnh… 

b) Công tác tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản, đề án, kế hoạch 

phát triển thư viện ở địa phương. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 1525/KH-

UBND ngày 16/6/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa 

đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL, của UBND tỉnh, Sở 

VHTTDL đã ban hành các văn bản: Công văn số 280/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 

29/3/2022 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam (21/4) năm 2022; Kế hoạch số 51/KH-SVHTTDL ngày 15/4/2022 về việc 

tổ chức ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2022; Kế hoạch số 56/KH-

SVHTTDL ngày 20/4/2022 về việc tổ chức Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc“ năm 

2022 vòng sơ khảo tỉnh Cao Bằng; Tờ trình số 82/TTr-SVHTTDL ngày 03/8/2022 

về việc đề nghị phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hạng mục công nghệ thông 
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tin “Chuyển đổi số thư viện công cộng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025 và giai 

đoạn 2025-2030”. 

 c) Tình hình thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ VHTTDL trong lĩnh 

vực Thư viện 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL; liên Bộ VHTTDL- Bộ 

Thông tin và Truyền thông; Bộ VHTTDL - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở VHTTDL 

thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Thư viện tỉnh và các Thư viện huyện thực hiện tốt 

công tác chuyên môn và công tác phối hợp tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ 

sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã và các trường học. 

 - Chỉ đạo Thư viện tỉnh triển khai tổ chức, thực hiện tốt các nội dung: 

+ Tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2022 vòng sơ khảo tỉnh Cao 

Bằng; gửi bài dự thi vòng Chung kết toàn quốc. 

+ Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 

01/8/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi 

Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 09/KH-TVT, ngày 03/10/2022 triển 

khai thực hiện Tiểu dự án 16, Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2025 (Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số). 

+ Tổ chức trưng bày, xếp sách nghệ thuật nhân dịp tổ chức Đại hội đoàn 

Thanh niên toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027; tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền 

viên giỏi cấp tỉnh năm 2022 với chủ đề: “Đảng, Bác Hồ, công tác xây dựng đảng”. 

+ Tổ chức tặng 30 cuốn sách, 30 thẻ thư viện cho độc giả thiếu nhi nhân ngày 

Quốc tế thiếu nhi (01/6). 

+ Tổ chức hoạt động phục vụ xe Thư viện lưu động đa phương tiện, đẩy mạnh 

công tác phục vụ độc giả ngoài thư viện theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL (Thông tư số 

33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về 

hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu) tại các trường học trên địa bàn 

tỉnh như: Trường Tiểu học Ca Thành, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình trong 

Chương trình:“Mang tri thức đến vùng cao, san sẻ yêu thương - Áo ấm đến trường” 

(có nội dung giao lưu trả lời câu hỏi tặng quà cho học sinh); Trường Phổ thông Dân 

tộc Nội trú huyện Hòa An; trường THCS Hợp Giang; trường THPT thành phố Cao 

Bằng; trường THCS Bằng Ca, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang; trường Phổ thông 

DTNT huyện Hà Quảng. Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022, phục vụ xe 

Thư viện lưu động tại một số trường học: Trường THCS Đề Thám; Trường Tiểu 

học Hưng Đạo; Trường THCS Chu Trinh, thành phố Cao Bằng; trường Phổ thông 

DTNT THCS Phục Hòa, huyện Quảng Hòa; Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng; 

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. 
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+ Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa BVHTTDL-

BTTTT trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm 

Bưu điện văn hóa xã (ĐBĐVHX) giai đoạn 2020-2025, luân chuyển sách đến 50/50 

điểm BĐVHX (Đạt 100% KH). 

+ Trưng bày, xếp sách nghệ thuật, phục vụ xe sách lưu động tại tại Khu di 

tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó nhân Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 

(01/5/1886-01/5/2022), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và khai mạc 

Chương trình Du lịch về nguồn năm 2022; tại Khu Du lịch Thác Bản Giốc nhân dịp 

Lễ hội Du lịch năm 2022. 

- Các hoạt động phối hợp: 

+ Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo vệ 

chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Cao Bằng, đưa sách, báo đến phục vụ theo tinh thần 

Công văn số 2425/BVHTTDL-TV, ngày 30/6/2020 của Bộ VHTTDL về việc tăng 

cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng.  

+ Phối hợp với Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh định kỳ đưa sách, báo đến 

phục vụ bệnh nhân điều trị nội trú. 

+ Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công Hội Báo xuân Nhâm 

Dần năm 2022 tại Thư viện tỉnh; trưng bày sách, báo xuân phục vụ tại  xã Lăng 

Hiếu, Đồn Biên phòng Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh nhân dịp “Ngày hội Biên 

phòng toàn dân” năm 2022. 

 + Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tổ 

chức thành công Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4).  

 + Phối hợp với Công ty cổ phần sách ALPHA tổ chức Ngày hội sách Trạm 

đọc năm 2022 tại khuôn viên Thư viện tỉnh Cao Bằng. 

+ Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xếp sách nghệ thuật tại Hội 

trường Công an tỉnh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh 

sát Nhân dân.  

 + Phối hợp với UBND thành phố Cao Bằng phục vụ xe thư viện lưu động đa 

phương tiện tại tuyến phố đi bộ Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao 

Bằng vào các tối thứ 6 hàng tuần.  

+ Duy trì phối hợp hằng năm với Công an tỉnh Cao Bằng xây dựng “Tủ sách 

hoàn lương” tại Trại tạm giam Công an tỉnh theo Chương trình phối hợp công tác 

số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA về phối hợp các tổ chức hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục 

bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025. 

d) Tình hình triển khai Chương trình mục tiêu về văn hóa trong lĩnh vực thư 

viện: Không có. 

  2. Tình hình tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn tỉnh 

 2.1. Thư viện tỉnh 

 a) Thực trạng tổ chức và quản lý thư viện 
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 Hiện nay toàn tỉnh có 10 Thư viện, trong đó 01 Thư viện tỉnh, 09 Thư viện 

cấp huyện, 20 Tủ sách Đồn biên phòng, 149 điểm Bưu điện văn hóa xã, 35 Tủ sách 

xã, phường, 01 Tủ sách tư nhân phục vụ cộng đồng (tại xóm Háng Thoang, xã Đàm 

Thủy, huyện Trùng Khánh). Ngoài Thư viện tỉnh và 09 Thư viện huyện, hiện nay đã 

có 27 điểm Bưu điện văn hóa xã được trang bị Internet theo dự án “Nâng cao khả 

năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam”. 

b) Về cơ sở vật chất, nhân lực của thư viện 

 - Hiện nay Thư viện tỉnh chưa có trụ sở riêng, đang hoạt động tạm thời tại 

một phần của nhà Văn hóa trung tâm tỉnh. Diện tích một số phòng làm việc hẹp, 

chưa có phòng họp, chưa có tổng kho riêng biệt đảm bảo lưu trữ tài liệu, sách báo 

đúng quy định; không gian của các phòng phục vụ và tổng kho gần như quá tải, 

không đủ diện tích theo quy định để phục vụ độc giả nghiên cứu tại chỗ. 

 - Thực trạng trang thiết bị phục vụ công tác: Trang thiết bị phục vụ công tác 

chỉ đảm bảo nhu cầu tối thiểu trong hoạt động.  

  - Về đội ngũ cán bộ, viên chức thư viện: Năm 2022 Thư viện tỉnh được giao 

18 biên chế. Biên chế đang sử dụng: 14 và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP, trong đó: 

 + 12 biên chế có trình độ Đại học (06 người có trình độ Đại học chuyên ngành 

Thông tin - Thư viện; 02 người Đại học chuyên ngành Phát hành sách; 01 người Đại 

học chuyên ngành Bảo tàng; 01 người Đại học chuyên ngành Quản lý Văn hóa; 01 

người có trình độ Đại học Công nghệ thông tin; 01 người Đại học quản lý hành 

chính phụ trách Văn thư - Lưu trữ). 

 + 01 biên chế có trình độ Cao Đẳng chuyên ngành Thông tin - Thư viện. 

 + 01 biên chế Trung cấp chuyên ngành Thông tin - Thư viện. 

 + 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 

161/2018/NĐ-CP (lái xe, bảo vệ).  

c) Thực trạng tình hình hoạt động của thư viện 

 Trong năm 2022, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện làm việc và 

ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng Thư viện tỉnh đã tổ chức triển khai hoạt 

động thư viện trên tất cả các mặt, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, tăng cường 

thực hiện luân chuyển sách báo về cơ sở; công tác hướng dẫn hoạt động thư viện và 

tủ sách cơ sở tiếp tục được thực hiện tốt, kết hợp với việc đẩy mạnh các hoạt động 

thông tin tuyên truyền, tăng cường công tác phục vụ ngoài thư viện, nâng cao đổi 

mới công tác phục vụ và chuyên môn. Các nhiệm vụ trong năm cơ bản được triển 

khai theo đúng kế hoạch đề ra. 

- Công tác bổ sung sách báo: Tổng số sách trong Thư viện hiện có 191.546 

bản. 

 + Bổ sung sách mới: 3.800 bản/4.000 bản (Đạt 95% KH) 

 + Bổ sung báo, tạp chí : 23 loại. 

- Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ: 
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+ Công tác xử lý tài liệu: 3.800 bản. 

+ Xử lý kỹ thuật báo tổng kho: 194 quyển. 

 + Nhập mới Cơ sở dữ liệu: 717 CSDL. 

+ Xây dựng 08 tủ sách cơ sở: Trường Tiểu học Ca Thành, xã Ca Thành, 

huyện Nguyên Bình; Nhà Văn hóa sinh hoạt cộng đồng dân tộc Lô Lô xóm Khuổi 

Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc; Trường Phổ thông DTNT huyện Hòa An; 

UBND xã Lăng Hiếu, Đồn biên phòng Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh; Trường 

THPT, THCS Bằng Ca, xã biên giới Lý Quốc, huyện Hạ Lang; Trường Mầm non 

Chu Trinh, thành phố Cao Bằng; tặng 01 tủ sách tư nhân phục vụ cộng đồng tại tỉnh 

Bắc Giang. 

+ Kiểm tra, khảo sát tình hình hoạt động của Thư viện huyện, Điểm Bưu điện 

VHX được 09 điểm. 

- Công tác phục vụ ban đọc:  

+ Tổng số thẻ cấp: 2.150 thẻ/2.800 thẻ (Đạt 80% KH). 

+ Lượt độc giả phục vụ (bao gồm phục vụ tại thư viện, phục vụ lưu động) và    

các Điểm Bưu điện VHX: 45.000 lượt/ 52.000 lượt (Đạt 86% KH). 

+ Lượt sách báo phục vụ tại Thư viện tỉnh và tủ sách cơ sở: 122.000 lượt/ 

140.000 lượt (Đạt 87% KH). 

+ Luân chuyển sách đến các Điểm Bưu điện VHX: 50/50 Điểm (Đạt 100% 

KH). 

+ Tổ chức phục vụ bạn đọc vào thứ 7 hàng tuần (từ tháng 04 - 12/2022).  

+ Tổ chức các hoạt động nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 tại 

Phố đi bộ Kim Đồng; Trường Phổ thông DTNT huyện Hòa An; Trường THCS Hợp 

Giang, Trường THPT, THCS Bằng Ca, xã biên giới Lý Quốc, huyện Hạ Lang; 

Trưởng Phổ thông DTNT huyện Hà Quảng. 

+ Tiếp tục đưa sách đi phục vụ lưu động, đặc biệt chú trọng đối với những đối 

tượng độc giả không có điều kiện đến thư viện như: Trại tạm giam Công an tỉnh; 

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Trung tâm 

Điều dưỡng Người có công và Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Chi hội 

Người cao tuổi phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng; Câu lạc bộ khuyết tật Hoa 

Hướng dương, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng; bệnh nhân điều trị nội trú 

tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh. 

+ Duy trì hằng năm tổ chức luân chuyển sách đến các trường học trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng và đưa sách đi phục vụ tại các trường: Cao đẳng Sư phạm Cao 

Bằng, Trường THPT thành phố Cao Bằng, Trường Phổ thông DTNT tỉnh, Trường 

THPT Bế Văn Đàn, Trường Tiểu học và THCS Chu Trinh, Trường Phổ thông 

DTNT huyện Hà Quảng. 

+ Tổ chức Tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi Hè năm 2022 và trao giải 

Cuộc thi “Chúng em tìm hiểu về Công viên địa chất Non nước Cao Bằng và nhận 

diện tác giả tác phẩm”. 
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- Công tác thông tin tuyên truyền: 

+ Trưng bày sách và giới thiệu sách mới, sách theo chủ đề trên trang facebook 

Thư viện tỉnh Cao Bằng. 

+ Trưng bày tủ sách tại Thư viện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cũng 

như của địa phương như: Kỷ niệm 81 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2022) gắn với kỷ niệm 61 năm ngày Bác Hồ 

về thăm Cao Bằng ( 21/02/1961 - 21/02/2022); kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); kỷ niệm 91 năm Ngày thành 

lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM (26/3/1931 - 26/3/2022); kỷ niệm 92 năm 

Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 -

01/4/2022); Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam 21/4; 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2022), ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 68 năm Chiến thắng 

Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 118 năm ngày sinh Đồng chí Hoàng Đình 

Giong (01/6/1904- 01/6/2022); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Thương binh 

liệt sĩ 27/7; kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 

28/7/2022); trưng bày, xếp sách nghệ thuật chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2022-2027 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng 

Tháng tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022); kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc 

khánh nước CHXHCNVN (2/9/1945 - 2/9/2022); Ngày truyền thống ngành Văn hóa 

28/8; kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2022); Ngày 

Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). 

+ Biên tập điểm báo hàng ngày, tuyên truyền trên bản tin hàng ngày: 210 tin. 

+ Tổng hợp tin bài: “Cao Bằng qua báo chí Trung ương” tuyên truyền trên 

bản tin hàng ngày: 209 tin.   

+ Trưng bày giới thiệu sách chuyên đề, sách mới: 26 cuộc/12 cuộc (Đạt 208% KH) 

+ Tuyên truyền, giới thiệu sách trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhân 

kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/2022). 

- Biên soạn 03 Thư mục chuyên đề, gồm: Thư mục chuyên đề sách “Tâm lý 

và cuộc sống”; thư mục chuyên đề báo “Bệnh tim mạch và một số vấn đề cần lưu 

ý”; thư mục thông báo sách mới tuyên truyền trên bản tin và đăng tải trên trang 

facebook Thư viện tỉnh. 

- Công tác triển khai Dự án ô tô thư viện lưu động đa phương tiện: 

+ Phối hợp với Ban quản lý Phố đi bộ Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành 

phố Cao Bằng tổ chức phục vụ độc giả tối thứ 6 hằng tuần phục vụ 25 buổi thu hút 

hơn 3.600 lượt độc giả. 

+ Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Bảo Lạc tổ chức 

phục vụ độc giả tại Chợ đêm thị trấn Bảo Lạc. 



8 

+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai có hiệu quả hoạt động 

phục vụ của xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện tại các trường học trên địa 

bàn tỉnh. Phục vụ tại 10 trường học trên địa bàn tỉnh trong đó có một số trường học 

trong huyện như: Trường THPT, THCS Bằng Ca, xã biên giới Lý Quốc, huyện Hạ 

Lang, trường Phổ thông DTNT, THCS Phục Hòa, huyện Quảng Hòa, trường Phổ trú 

DTNT huyện Hòa An. 

  2.2. Hoạt động các Thư viện huyện 

- Trên địa bàn tỉnh có tổng số 09 Thư viện cấp huyện (09/09 huyện, thành 

phố), trực thuộc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông của huyện. 

-  Về cơ sở vật chất: 

+ Đa số các Thư viện huyện chưa có trụ sở độc lập, phải nhờ trụ sở UBND 

huyện và Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện; 01 Thư viện nhờ Kiot chợ 

(Thư viện huyện Bảo Lâm). 

+ Sau khi sáp nhập, hoạt động Thư viện của các huyện: Quảng Hòa, Trùng 

Khánh, Hà Quảng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động cũng như các chỉ 

tiêu, kế hoạch của thư viện. 

- Về nguồn nhân lực: Mỗi huyện có 01 cán bộ phụ trách thư viện, có trình độ 

từ Trung cấp trở lên. 

- Tủ sách Nhà văn hoá xã, thôn bản: 70 tủ. 

- Sách trong các Thư viện huyện: 82.330 bản. 

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu sách: 22 cuộc/48 cuộc 

(Đạt  46 % KH). 

- Bổ sung sách mới: 2.986 bản/8.000 bản (Đạt 37 % KH). 

-  Cấp thẻ: 1.144 thẻ/ 2.400 thẻ (Đạt 48% KH). 

- Lượt bạn đọc phục vụ: 15.078  lượt/36.000 lượt (Đạt 42% KH). 

- Lượt tài liệu phục vụ: 50.113/ 120.000 lượt (Đạt 42% KH). 

- Luân chuyển sách đi cơ sở đến Đồn Biên phòng và điểm Bưu điện văn hóa 

xã: 42 điểm/ 50 điểm (Đạt 84% KH). 

- Công tác thông tin báo cáo: 09/09 Thư viện thực hiện tốt chế độ báo cáo. 

- 01 Tủ sách tư nhân phục vụ cộng đồng (tại xóm biên giới Háng Thoang, xã 

Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh). 

- Ngoài việc phục vụ tại chỗ, một số Thư viện huyện đã phối hợp với các Bưu 

điện Văn hóa xã, Đồn Biên phòng, trường học thực hiện luân chuyên sách đi cơ sở 

(năm 2022, luân chuyển tăng so với năm 2021 là 9 đợt). 

- Một số Thư viện đã phối hợp tốt với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường 

học trên địa bàn tổ chức thành công các họat động về “Ngày sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam (21/4)”, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, cụ thể:  

 + Thư viện huyện Hà Quảng: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và 

Huyện Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2022; 
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phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Pác Bó tổ chức Hội thi “Lớn lên cùng 

sách” góp phần tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của sách trong đời sống xã hội. Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất; 01 

giải nhì; 01 giải ba; 02 giải khuyến khích với tổng số tiền giải là 2.400.000đ và tặng 

42 quyển sách cho Trường Tiểu học và THCS Pác Bó với tổng số tiền trị giá 

1.899.000đ; phối hợp với Công an huyện tuyên truyền về an toàn giao thông tổ chức 

tại Trường Phổ thông DTNT huyện với hơn 150 học sinh tham gia. 

 + Thư viện huyện Trùng Khánh: Phối hợp với trường PTTH Trà Lĩnh, Trường 

PTTH Trùng Khánh tổ chức trưng bày hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam với hơn 2.000 bản sách, báo, tạp chí, thu hút hơn 680 lượt độc giả; tổ chức 

trưng bày, triển lãm sách tại thị trấn Trà Lĩnh với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và 

phát triển văn hóa đọc”. 

 + Thư viện huyện Quảng Hòa: Phối kết hợp với Trường THCS Quảng Uyên 

tổ chức thành công Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các hình thức, 

như: Thi kể chuyện sách về chủ đề Bác Hồ, xếp sách nghệ thuật; phối kết hợp với 

Trường Phổ thông DTNT THCS Quảng Uyên tổ chức thành công buổi ngoại khóa 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2022). 

 + Thư viện huyện Hòa An: Phối hợp với Trường phổ thông DTNT huyện và 

Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày và triển lãm các mô hình về sách nhân Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), thu hút hàng trăm lượt độc giả đến tham dự. Nhân 

dịp này Thư viện huyện Hòa An đã tặng 30 thẻ thư viện miễn phí cho các em học 

sinh và giáo viên nhà trường, luân chuyển sách xuống Thư viện nhà trường để tiếp 

tục phục vụ các em học sinh; đưa sách đi triển lãm sách phục vụ độc giả tại Trường 

Tiểu học Nước Hai và Trường Tiểu học xã Nam Tuấn; phát tờ rơi, tuyên truyền 

miệng thông qua những nhóm bạn đọc đến thư viện.  

 - Về công tác nghiệp vụ các Thư viện huyện thực hiện tốt các công tác xử lý 

nghiệp vụ sách phân loại, đóng dấu, dán nhãn, vào sổ Đăng ký cá biệt, hoá đơn xuất 

nhập kho, hệ thống biểu tiêu đồ chỉ chỗ kho sách, nhật ký theo dõi hàng ngày. 

Thanh lọc sách nát hỏng ra khỏi kho đúng quy trình, có danh mục theo dõi. 

 - 100% Thư viện huyện được cấp kinh phí hoạt động. 

 2.3. Thuận lợi 

- Quá trình triển khai thực hiện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ 

VHTTDL, UBND tỉnh và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính 

quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, luân chuyển, giới thiệu sách, 

báo tới độc giả bằng nhiều hình thức tại các trường học và các độc giả không có 

điều kiện đến thư viện trên địa bàn tỉnh với phương châm “Sách đi tìm độc giả” đã 

hình thành thói quen đọc sách và nâng cao ý thức tự học của học sinh, rèn luyện 

tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập. Góp phần 

không nhỏ làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa 

của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập nhằm thu hút đầu tư, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội. 
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 2.4. Khó khăn, hạn chế 

- Công tác đôn đốc, kiểm tra các tủ sách cơ sở, các thư viện huyện thực hiện 

chưa thường xuyên. Tài liệu quý hiếm của địa phương chưa thu thập được nhiều. 

Một số nhiệm vụ chưa triển khai kịp thời, diện tích kho quá chập hẹp, không đủ chỗ 

chứa tài liệu phục vụ độc giả, đây là một trong những nguyên nhân làm giảm lượt 

độc giả đến Thư viện. 

 - Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa thực hiện được. 

 2.5. Nguyên nhân 

- Cơ sở vật chất, nơi làm việc cho cán bộ, kho sách còn chật hẹp, đầu tư trang 

thiết bị cho hoạt động chuyên môn chưa đảm bảo, không gian tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phòng họp cán bộ, viên chức chưa có… do vậy ảnh hưởng đến công 

tác khi triển khai một số nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. 

- Kinh phí cấp cho hoạt động thư viện còn khó khăn chưa đáp ứng nhu cầu, 

nhiệm vụ. 

- Kinh phí bổ sung sách mới hạn chế. 

- Do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến lượt độc giả đến thư viện cũng như 

một số hoạt động của đơn vị không thực hiện được theo kế hoạch đã đề ra. 

 III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ VĂN 

HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN 

 Quá trình triển khai thực hiện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng 

dẫn kịp thời của Bộ VHTTDL đặc biệt là Vụ Thư viện, do vậy hệ thống thư viện 

công cộng trên địa bàn tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

 I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 1. Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 2. Toàn hệ thống tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền 

phục vụ nhiệm vụ chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. 

 3. Xây dựng kế hoạch triển khai các dịch vụ nâng cao khả năng truy nhập máy 

tính công cộng; tăng cường các hoạt động phục vụ ngoài thư viện, tổ chức các hoạt động 

nghiệp vụ, chuyên môn gắn với việc hoàn thành các giải pháp hữu ích trước    thời hạn 

góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

 4. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4). 

 5. Tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2023 vòng sơ khảo tỉnh Cao 

Bằng và gửi bài tham gia Chung kết tại Hà Nội. 

  6. Tổ chức Hội thi “Kể chuyện sách online”. 
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  7. Thực hiện nhiệm vụ “Thanh lọc, bảo quản tài nguyên thông tin thư viện”. 

  8. Xây dựng Kế hoạch triển khai Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho 

các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số).  

  9. Tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động đến các trường học, với đồng bào, 

nhân dân vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. 

 10. Tham dự đầy đủ các Hội thảo, Chương trình tập huấn do Vụ Thư viện tổ 

chức; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện tỉnh, cán bộ phụ trách thư viện 

huyện, Điểm Bưu điện văn hóa xã; tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ thư viện, nâng 

cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng tin học nhằm đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ mới. 

 11. Xây dựng, thành lập 01 thư viện thành phố và 19 thư viện xã theo Quyết 

định 1392/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

 12. Xây dựng 01 thư viện gia đình, dòng họ; xây dựng Tủ sách Nhà văn hóa 

thôn bản thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới của chính phủ (nếu có). 

 13. Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA 

về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện 

trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai 

đoạn 2020-2025. 

 14. Tiếp tục thực hiện Chương trình công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT 

ngày 04/02/2013 về tăng cường tổ chức hoạt động sách báo tại các Điểm Bưu  điện 

Văn hóa xã giai đoạn 2020-2025. 

 15. Chỉ đạo hệ thống thư viện huyện tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn 

nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút ngày càng đông độc giả đến thư viện. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Quan tâm bố trí kinh phí từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư mua 

sách cho Thư viện huyện theo phân bổ của Trung ương nhằm đảm bảo duy trì  các hoạt 

động đưa sách về cơ sở của hệ thống thư viện công cộng toàn tỉnh. 

- Ban hành Thông tư hướng dẫn về Định mức kinh phí chi cho các cuộc thi 

trong lĩnh vực thư viện cấp tỉnh và cấp huyện. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Tiếp tục bố trí nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới về mua sách cho Thư viện tỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu 01 cuốn sách/mỗi 

người trong thư viện công cộng theo Quyết định 1392/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 

của UBND tỉnh Cao Bằng và duy trì các hoạt động đưa sách về cơ sở của hệ thống 

thư viện công cộng toàn tỉnh. 

- Bố trí ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công 
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nghệ thông tin và đẩy mạnh phát triển Văn hóa đọc: 

+ Xây dựng trụ sở làm việc theo lộ trình để tạo điều kiện cho việc phục vụ 

bạn đọc và nơi làm việc cho cán bộ, viên chức thư viện tỉnh. 

+ Bố trí ngân sách để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Đề án “Chuyển đổi số thư viện 

công cộng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025” tạo tiền đề để triển khai “Chương 

trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo 

Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2023 của hệ thống Thư viện tỉnh Cao Bằng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLVHGĐ; 

- Lưu: VT, TVT. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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